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مرد 41 ساله اي كه پس از مصرف مواد مخدر روان گردان 
ــاله اش را نيز با  ــود، فرزند 4 س ــته ب ــاله اش را كش پدر 75 س

11ضربه چاقو بشدت زخمي كرد.
به گزارش «جام جم»، ماموران كالنتري 111 هفت چنار  
ــي 110 اطالع  ــران از طريق پيام مركز فوريت هاي پليس ته
ــاله اش را با چاقو بشدت مجروح  ــعيد پسر 4 س يافتند به نام س
كرده است. ماموران با حضور در محل حادثه متوجه شدند، پدر 
ــته، با چاقو به فرزند خردسالش  خانواده كه تعادل روحي نداش
ــپس خودزني كرده كه كودك خردسال و  ــده و س حمله ور ش
پدرش به كمك ماموران اورژانس به بيمارستان انتقال يافتند. 
ــد،  ــكيل پرونده اي در اين ارتباط، در تحقيقات معلوم ش با تش
متهم اعتياد شديدي به شيشه دارد و پس از مصرف مواد مخدر 
ــت. او پيش  روان گردان به اعضاي خانواده اش حمله كرده  اس
ــرش را نيز مورد ضرب و جرح قرار داده كه  از اين حادثه همس

اكنون در بيمارستان بستري است.
در تحقيق از دختر 7 ساله متهم معلوم شد وي نيز چندي 
پيش با چاقو از سوي پدر معتادش مورد حمله قرار گرفته و از 

ناحيه دست بشدت مجروح شده است.
ــت و پزشكان  در حالي كه تحقيق در اين زمينه ادامه داش
ــياري اش كاهش  ــاله را كه هوش در تالش بودند كودك 4 س
ــوران اطالع يافتند پيرمردي در  ــه بود، نجات دهند، مام يافت
ــكونتش حوالي سه راه آذري با ضربات چاقو به قتل  محل س
رسيده است. با حضور ماموران و بازپرس ويژه قتل دادسراي 
ــينه و  جنايي در محل، هويت مقتول كه با ضربات چاقو به س
ــي و مشخص  ــكونتش جان باخته بود، بررس گلو در محل س
ــه اي است كه چند ساعت پيش فرزند  ــد وي پدر مرد شيش ش

خردسالش را با چاقو مورد حمله قرار داده است.
ــوي بازپرس شهرياري، ماموران  ــتور قضايي از س با دس
ــري 111 در مرحله بعدي  ــس كالنت ــس آگاهي و تجس پلي
ــوي فرزند  ــاله نيز از س ــدند مرد 75 س از تحقيقات متوجه ش
ــيده و عامل جنايت قبل از زخمي كردن  معتادش به قتل رس
پسرش، با حضور در منزل پدري اش او را به قتل رسانده و به 

محل سكونتش بازگشته است.
با دستور انتقال جسد به پزشكي قانوني، مرد متهم به دليل 

عدم تعادل روحي و رواني تحت نظر پزشكان قراردارد.
ــه دلخراش گفت:  ــام آگاه در ارتباط با اين حادث ــك مق ي
متهم 41 ساله پس از آلوده شدن به مواد مخدر صنعتي، مدام 

اعضاي خانواده اش را تهديد به قتل مي كرده است.
ــاله اش  وي افزود: متهم پس از مجروح كردن فرزند 4 س
ــورت ورود به خانه،  ــا چاقو ماموران را تهديد مي كرد در ص ب
ــيب خواهد رساند.  ــاله) نيز آس به ديگر فرزندش (دختر 7 س
ــان كرد: با حضور سرهنگ نوري فرد،  اين مقام آگاه خاطرنش

ــل جنايت،  ــهرياري در مح ــري و بازپرس ش ــس كالنت رئي
ــد عامل قتل همان مرد  ــخص ش ــي هاي اوليه مش در بررس
ــه اي است كه دچار توهم شده و قتل پدرش را رقم زده  شيش

است و هم اكنون در شرايط بد روحي و رواني به سر مي برد.
ــد: با دستور بازداشت موقت براي متهم، در  وي يادآور ش
حال حاضر تحقيق از همسر وي كه او نيز به خاطر كتك هاي 

شوهر معتادش در بيمارستان بستري است، ادامه دارد.

جنايت دلخراش مرد شيشه اي در غرب تهران
عامل جنايت پس از قتل پدرش، كودك 4 ساله را نيز با 11 ضربه چاقو مجروح كرد
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تيراندازي مادرزن به داماد سابقش 
ــكا به اتهام  ــت فلوريداي آمري ــاكن ايال ــاله س زن66 س
ــد. اين حادثه زماني  ــابقش دستگير ش تيراندازي به داماد س
ــته براي  ــاله طبق روال گذش اتفاق افتاد كه ميگلينوي 39 س

ديدن پسر 3 ساله اش به منزل مادرزن سابقش رفته بود.
به گفته پليس، ميگلينو كه منتظر آماده شدن پسرش بود 
ــابقش، درگيري لفظي پيدا كرد. در  با چرلي هپنر مادرزن س
ــت پيش آمده عصباني بود،  ــن حين چرلي نيز كه از وضعي اي
ــلحه را به سمت ميگلينو گرفت و 2 گلوله شليك كرد، اما  اس

از حادثه جان بدر برد.  /   ايسنا

3 قاچاقچي در چين اعدام شدند 
ــته از اعدام 3 قاچاقچي  ــمي چين روز گذش خبرگزاري رس
ــور خبر داد.   مواد مخدر و  اعضاي باندهاي مافيايي در اين كش
ــينهوا نوشت: اين سه نفر در شهر كونمينگ در جنوب غرب  ش
ــان، رئيس يك گروه مافيايي  ــدند.  يانگ جياتي چين اعدام ش
ــي خلق چين مجرم  ــوي دادگاه عال ــراه 2 عضو ديگر از س هم
شناخته شده بودند.  اين گروه در يك دهه گذشته در قاچاق مواد 
مخدر فعاليت مي كردند.  آنها همچنين درآمدهاي غيرقانوني 
ــب  ــد هتل و مركز ارائه خدمات اينترنتي كس ــدازي چن از راه ان
مي كردند. اين گروه در ترويج فعاليت هاي غيراخالقي، قاچاق 

مواد مخدر و جعل اسناد بانكي نيز دست داشته اند.  / ايسنا

دستگيري زوج كودك آزار 
ــتراليايي به اتهام فريب يك دختر نوجوان و اذيت  زوج اس

و آزار او دستگير شدند. 
ــاندن او به  ــاله  و كش اين زوج پس از فريب دختري 13 س
خانه شان، او را مورد اذيت و آزار فيزيكي و جنسي قرار دادند. 
ــاكن ايالت كوئينزلند هستند، پس از بازجويي  اين زوج كه س
به بيش از 13 مورد تجاوز ديگر با فريب افراد نوجوان اعتراف 
ــه گزارش يونايتدپرس،  متهمان اين نوجوان را 15  كردند. ب

ساعت مورد شكنجه قرار داده بودند./ ايسنا

انفجار در بلژيك 2 كشته و 10 زخمي 
برجاي گذاشت

ــار در يكي از  ــك از وقوع انفج ــري بلژي ــانه هاي خب رس
ايستگاه هاي سرپوشيده اتوبوس در اين كشور و كشته شدن 

2 نفر  و زخمي شدن 10 نفر ديگر خبر دادند.
ــيتدپرس، رسانه هاي خبري بلژيك از  به گزارش آسوش
ــدن حداقل 10 نفر در جريان  ــته شدن 2 نفر و زخمي ش كش
ــتي در يكي از ايستگاه هاي سرپوشيده  انفجار نارنجكي دس
اتوبوس در شهر شرقي بلژيك به نام «ليگ» خبر مي دهند.

ــانه هاي بلژيكي يكي از كشته هاي  ــاس اعالم رس براس
ــت كه نارنجك  ــاله بوده اس اين انفجار مهاجمي حدود 40 س
ــاعت 12/30 دقيقه به وقت محلي  ــر كرده است.س را منفج
ــتگاه  ــاله چندين نارنجك را در ايس بلژيك اين مهاجم 40 س
ــلوغ بلژيك  ــي در يكي از ميدان هاي ش ــيده اتوبوس سرپوش

پرتاب كرده است./ فارس

حادثه در جهان

ناكامي 2  اغفالگر در ربودن يك دختر در خيابان 
با تعقيب و گريز و شليك پليس، هر دو متهم دستگير و تحويل مراجع قضايي شدند

ــوال آنها را  ــال دختران، ام ــوان كه پس از اغف ــرد ج 2 م
ــري در يكي از خيابان هاي  ــد، هنگام ربودن دخت مي دزديدن

مشهد دستگير شدند.
ــه گزارش جام جم، اوايل همين هفته ماموران انتظامي   ب
ــر جوان به  ــاهده كردند 2 پس ــتزني  مش ــهد هنگام گش مش
ــده و قصد دارند او را به زور سوار خودروي  دختري حمله ور ش
پژو كنند.   ماموران قصد دستگيري آنها را داشتند كه مردان 
ــان شده و محل را  ــوار خودرويش جوان  با رها كردن دختر، س

ترك كردند.
ــه، ماموران به تعقيب خودروي متهمان   در پي اين حادث
ــليك چند تير هوايي، خودروي  ــد تا اين كه پس از ش پرداختن
ــهر متوقف و اين دو  ــي از محله هاي جنوبي ش ــا را در يك آنه
ــتگير كردند. از خودروي متهمان 4  عدد گوشي  جوان را دس

تلفن همراه مسروقه كشف و ضبط شد.

 اعتراف متهمان به اغفال دختران
ــي در بازجويي گفتند  ــا انتقال به پليس آگاه ــان ب  متهم
ــوار خودرو  مي كردند   ــافر س دختران جوان را به عنوان مس
ــهر  ــا را اغفال  و به حومه ش ــتي، آنه ــس از ارتباط دوس و پ
ــي تلفن همراهشان را  ــانده و با تهديد چاقو پول و گوش كش

مي دزديده اند. 
ــان در ارتباط با ربودن  دختر جوان  نيز گفتند: قصد   متهم
ــتيم كه  نپذيرفت. ما هم رفت و آمدهايش   ارتباط با او را داش
ــته مان را  ــاهده او در خيابان  خواس را زير نظر گرفتيم  و با مش

تكرار كرديم  كه او  باز هم نپذيرفت. 
ــن موقع تصميم به ربودن او گرفتيم كه با حضور  در همي
ــن گزارش، در پي  ــديم.  بنابر اي ــع  ماموران، موفق نش بموق
ــدند.  ــرار قانوني روانه زندان ش ــان، آنها با ق ــراف متهم اعت

تحقيقات تكميلي از آنها ادامه دارد.

 مسموميت 3 عضو خانواده 
با گاز مونواكسيدكربن

ــي مركز اورژانس تهران گفت: حادثه  مدير روابط عموم
ــكوني  ــيدكربن در منزلي مس ــا گاز مونو اكس ــموميت ب مس

3مصدوم برجاي گذاشت. 
ــي به واحد مركزي خبر گفت: اين حادثه در منزلي  عباس
ــر رخ داد و مأموران  ــكوني در ميدان قدس، خيابان باهن مس
ــتگاه آمبوالنس به اين محل اعزام شدند و  اورژانس با 2 دس
ــگام، جان مصدومان اين حادثه را  ــكي به هن با اقدامات پزش
ــد، نجات دادند و آنها را به  ــاله بودن كه 3 مرد 19، 21 و 45 س

بيمارستان شهداي تجريش منتقل كردند.

 دزد حرفه اي 
بار ديگر دستگير شد

دزد حرفه اي كه پس از آزادي از زندان ،اموال 70 دستگاه 
ــتريان  ــرقت از مش خودروي پرايد و پژو را دزديده و  قصد س

بانك هاي كرج را داشت، دستگير شد.
ــه گزارش «جام جم»، چند روز پيش ماموران كالنتري  ب
ــاس مردمي اطالع يافتند  ــالي كرج ازطريق تم 17 مهروي
ــابقه دار كه بتازگي اززندان آزاد شده، قصد دارد از  يك دزد س

مشتريان بانك ها سرقت كند.
ــي را كه احتمال  ــا دريافت اين خبر،بانك هاي ماموران ب
ــرقت در آنجا وجود داشت، زير نظر گرفتند تا اين كه  وقوع س
ــاهده كردند دزد سابقه دار وارد يكي از بانك هاي ميدان  مش
ــلوغي بانك، محل را ترك كرد و  ــد؛ اما با توجه به ش مادر ش

چند خيابان پايين تر وارد بانك ديگري شد. 
ــك نيز بيرون آمد و در خيابان  ــس از دقايقي از آن بان او پ
ــيه  ــن كه به يك خودروي پژو كه در حاش ــه مي زد تا اي پرس
ــد و در آن را باز كرد و  ــود، نزديك ش ــده ب خيابان متوقف ش
ــوران او را  ــوال درون خودرو بود كه مام ــرقت ام ــال س در ح

دستگير كردند.
ــالي كرج در  ــري 17 مهروي ــال به كالنت ــم با انتق مته
بازجويي  ها به سرقت اموال 70 دستگاه خودرو اعتراف كرد. 

اعدام 2 متجاوز  در فارس
حكم اعدام 2 نفر از متهمان به آدم ربايي و تجاوز به عنف 

سه شنبه در شهرستان رستم در مالعام به اجرا درآمد. 
ــتان فارس،  ــتري اس ــه گزارش روابط عمومي دادگس ب
ــت امسال به  ــين ارديبهش ــامر و حس متهمان اين پرونده س
اتهام آدم ربايي، آسيب حيثيتي و تجاوز به عنف تحت تعقيب 
قرار گرفتند كه پس از دستگيري در سريع ترين زمان ممكن 
ــتان فارس در شهرستان  ــعبه ششم دادگاه كيفري اس در ش
ــيدگي و احكام اعدام اين 2 متهم  كازرون به پرونده آنها رس

صادر شد. 
ــي از  ــوك ناش ــن 2 متهم و ش ــه اي ــات مجرمان اقدام
ــد پرونده با تاكيد رئيس كل  ارتكاب آن در منطقه باعث ش
ــتان فارس پيش از موعد مقرر رسيدگي و  ــتري اس دادگس
ــال حبس  متهمان پرونده به مجازات اعدام و تحمل 15 س

 محكوم شدند. 
ــد حكم اعدام  ــت پس از تايي ــن گزارش حاكي اس اي
ــور و استيذان  ــعبه نهم ديوان عالي كش اين متهمان در ش
ــاي عفو اين افراد  ــدن تقاض ــت قوه قضاييه و رد ش رياس
ــيون عفو و بخشودگي قوه قضاييه، اين دو متهم  دركميس
صبح ديروز با حضور مسووالن قضايي و انتظامي و جمع 
كثيري از مردم شهرستان رستم در مالعام به دار مجازات 

آويخته شدند. 

 برخورد با قطار
جان سرهنگ را گرفت

يك سرهنگ نيروي انتظامي هنگام عبور از روي خط آهن 
در غرب استان تهران در برخورد با قطار جان باخت.

ــامگاه روز دوشنبه پس از وقوع  به گزارش «جام جم»، ش
اين حادثه در شهر قدس (قلعه حسن خان)  ماموران با حضور 
ــين علي حسين خاني  ــرهنگ حس در محل اطالع يافتند س
ــرانـ  تبريز  ــير ته ــت به خانه اش با قطار مس هنگام بازگش

برخورد كرده و در دم جان باخته است.
ــتور قضايي بازپرس ويژه قتل، دستور انتقال جسد  با دس
ــد. نبود پل هوايي عابر در مسير  ــكي قانوني صادر ش به پزش
ــده چند نفر از ساكنان منطقه بر اثر برخورد  خط آهن باعث ش

با قطار، جان خود را از دست بدهند.

دستگيري سارقان مسلح 
طالفروشي 

ــلحانه اواخر آبان امسال از يك مغازه  عوامل سرقت مس
ــاه، دستگير  ــر از توابع كرمانش ــي در شهر روانس طالفروش

شدند. 
ــتان روانسر  ــرهنگ خنجري فرمانده انتظامي شهرس س
ــلحانه 3 نفر بودند كه پس از  ــرقت مس افزود: عوامل اين س
ــايي و دستگير  ــي، متهمان شناس كارهاي تحقيقاتي و پليس
ــتان روانسر و  ــدند.  وي گفت: 2 نفر از اين افراد در شهرس ش
يك نفر ديگر هم در يكي از شهرستان هاي همجوار دستگير 

شده اند ولي هيچ كدام از اين افراد اهل روانسر نيستند. 
وي گفت: مقداري از مال مسروقه نيز از اين افراد باز پس 
ــده است و تالش مي كنيم تا همه اموال مسروقه را  گرفته ش

به صاحب اصلي آن باز گردانيم.  
ــي در شهر  ــلح به يك مغازه طالفروش در حمله اين افراد مس
روانسر، فردي به نام مختار محمدي بر اثر تيراندازي سارقين دچار 
جراحت شد كه حال عمومي وي، رضايتبخش اعالم شده است.

پيوند اعضاي يك كودك 
بهبهاني به 3 بيمار 

اعضاي بدن يك كودك مرگ مغزي در بهبهان به 3 بيمار 
نيازمند اهدا شد.

به گزارش واحد مركزي خبر، كبد و 2 كليه اين كودك10 
ــده بود با  ــاله كه به علت عمل جراحي دچار مرگ مغزي ش س
ــتان نمازي شيراز ارسال و به  رضايت خانواده اش به بيمارس

بيماران نيازمند اهدا شد.
دكتر ورناصري مسوول پيوند اعضاي خوزستان با اشاره 
به اين كه شرايط پيوند كبد در اين استان تاكنون فراهم نشده 
ــتن بيمار  ــت، گفت: 2 كليه اين كودك هم به علت نداش اس
ــابه و احتمال از بين رفتن  ــني و گروه خوني مش ــرايط س با ش

بافت ها به شيراز ارسال شد. 
وي افزود: هم اكنون درتمامي شهرهاي استان، يك تيم 
ــط پيوند وجود دارد تا در صورتي كه با مرگ مغزي مواجه  راب
ــدند، بتوانند خانواده بيمار مرگ مغزي را راضي به اهداي  ش

عضو كنند.

نجات شير سرگردان در حاشيه بزرگراهي در تهران
آتش نشاني اعالم كرد  اين توله شير از سوي صاحبش در اين محل رها شده است

ــرق به غرب بزرگراه  ــير ش ــير كه در مس يك قالده ش
همت در تهران رها شده بود، از سوي آتش نشان ها نجات 

يافت.
ــك بامداد  ــاعت ي ــاني، س ــازمان آتش نش به گزارش س
ــاني مبني  ــازمان آتش نش ديروز در تماس تلفني فردي با س
ــاهده يك توله شير در حاشيه بزرگراه همت، ماموران  بر مش
ــدند و حيوان سرگردان را كه هر  ــتگاه 57 عازم محل ش ايس
ــوري برخورد كند،  ــت با خودروهاي عب ــه احتمال داش  لحظ

نجات دادند.

ــاني در اين باره  ــي، مدير منطقه 3 آتش نش ــر مهديان امي
ــتگاه آتش نشاني، مشخص  ــير به ايس گفت: با انتقال توله ش
شد حيوان از سوي صاحبش در اين محل رها شده و حركاتش 

حركات حيواني دست آموز است.
ــووالن نگهداري  ــير تحويل مس وي افزود: اين توله ش

حيوانات خواهد شد.
ــرق  چند روز پيش نيز يك قطعه كركس در خانه اي در ش
ــط آتش نشان ها  تهران فرود آمده بود كه اين حيوان هم توس

صيد و تحويل سازمان محيط زيست شد.

اعتراف مرد كالهبردار به قتل دختر جوان 
ــندگان  ــه اتهام كالهبرداري از فروش ــرد جواني كه ب  م
ــهريار بود، پس از  مواد غذايي، تحت تعقيب پليس آگاهي ش

دستگيري راز يك جنايت هولناك را فاش كرد.
 به گزارش «جام جم»، رسيدگي به اين پرونده 26 شهريور 
ــكايت فردي از يك مزاحم تلفني، در دستور  ــال در پي ش امس

كار پليس اداره آگاهي شهرستان شهريار قرار گرفت.
ــاكي به پليس گفت: مردي در تماس با تلفن همراهم   ش
مرا تهديد كرد از همسرم جدا شوم و در ادامه پيامكي فرستاد 
ــاله ام را مي ربايد و  ــوم، پسر 2 س ــرم جدا نش كه اگر از همس
ــكايت، تحقيقات  ــد.  در پي اين ش ــش مي زن ــدش را آت جس
ــد مزاحم تلفني مرد جواني است كه  ماموران آغاز و معلوم ش

همكار همسر شاكي است.
ــاكي به پليس آگاهي  ــر ش  با جمع بندي اطالعات، همس
احضار شد، اما به اداره پليس نيامد. ماموران در تحقيق دوباره 
ــرش از سوي همكارش –  ــوهر وي متوجه شدند همس از ش
مزاحم تلفني – اغفال شده و همراه او از خانه فرار كرده است. 
ــا هماهنگي قضايي با بازپرس واليي كبريا،  به اين ترتيب، ب
ــرار گرفتند تا اين كه زن فراري با  ــا تحت تعقيب پليس ق آنه

حضور در پليس آگاهي خود را تسليم كرد.
 زن جوان: مرد كالهبردار فريبم داد

ــوان در بازجويي به پليس گفت: من در محل كارم  زن ج
كه شركت يكي از اقوام بود، با مرد جواني آشنا شدم  و هر دو 
در زمينه خريد و فروش مواد غذايي فعاليت مي كرديم. او مرا 

اغفال  كرد تا از شوهرم جدا شوم. 
ــدم او با همدستي  وي اضافه كرد: پس از مدتي متوجه ش
چند مرد ديگر با مدارك جعلي از بانك ها دسته چك دريافت 
ــركت ها چك هاي بالمحل  مي كنند و با فريب بنكدار ها و ش
به آنها تحويل مي دهند. زن جوان يادآور شد: مرد كالهبردار 
حتي يك روز فلش و سي دي به من داد كه پس از مشاهده آن 
پي بردم او در زمينه هاي مختلف اقدام به جعل اسناد و مدارك 
مي كند.  با اطالعات اين زن، فلش و سي دي مربوطه كشف 
ــي آن معلوم شد كالهبردار فراري در زمينه  و ضبط و با بررس
جعل دسته چك، شناسنامه، جواز كسب، مدارك تحصيلي و 

كارت پايان خدمت سربازي فعاليت دارد.
ــب پاتوق هاي احتمالي متهم زير نظر گرفته   به اين ترتي
شد تا اين كه روزهاي پاياني هفته گذشته وي در مخفيگاهش 
در شهريار شناسايي و دستگير شد. در بررسي از منزل وي نيز 

اسناد و مدارك يك زن جوان به دست آمد.
 اعتراف به كالهبرداري از مردم

 متهم با انتقال به پليس آگاهي در بازجويي گفت: به خاطر 

ــل و كالهبرداري  ــد مرد كه در زمينه جع ــكل مالي با چن مش
ــتند همكاري كردم. ابتدا مغازه هاي مختلف را به  فعاليت داش
ــهر هاي كرمانشاه، تهران، شهريار و شيراز  مدت يك ماه در ش
اجاره مي كرديم، سپس با ارائه مدارك به بانك حساب باز كرده 
و دسته چك مي گرفتيم.  متهم اضافه كرد: در ادامه با شناسايي 
بنكدارها و شركت هايي كه در زمينه توزيع مواد غذايي فعاليت 
ــان را جلب و در معامله هاي  ــتند، در معامله اول اعتمادش داش
بعدي چك بالمحل به فروشندگان مي داديم و بالفاصله پس 
ــل محموله ها، آنها را مي فروختيم. وي افزود: پيش از  از تحوي
ــندگان چك ها را به بانك  ها ببرند، ما مغازه هاي  آن كه فروش

اجاره اي را تحويل مالكان داده و متواري مي شديم.
 اعتراف به قتل يك زن 

ــناد و كالهبرداري، در  ــم پس از اعتراف به جعل اس  مته
ادامه تحقيقات به قتل يك دختر جوان اعتراف كرد.

 به اين ترتيب با دستور بازپرس واليي كبريا، رئيس شعبه 
ــهريار، متهم در اختيار كارآگاهان جنايي  ــراي ش دوم دادس

پليس آگاهي قرار گرفت.
ــردار در اظهاراتش گفت: در پي عالقه مندي  مرد كالهب
ــاهده  ــتم كه با مش به دختري جوان، قصد ازدواج با او را داش
ــردم به من خيانت  ــي در تلفن همراهش گمان ب پيامك هاي
ــتم به ديدنم  ــال از او خواس مي كند. بنابراين روز 5 آبان امس
ــرار آمد. درون خودرو  ــد كه او با خودروي ريو به محل ق بياي

درگير شديم و ابتدا ضربه محكمي به سرش زدم.
 وي اضافه كرد: با خودرو به سمت اتوبان تهران- قم حركت 
ــدش را درون نخاله هاي  كردم و همان جا او را خفه كرده و جس
ساختماني در حاشيه جاده انداختم و روي يك برگه نوشتم، اين 
ــت و آن را در جيب مانتويش گذاشته و  ــزاي زن خيانتكار اس س
با سرقت خودرو، گوشي تلفن همراه و مداركش متواري شدم.  
متهم به قتل يادآور شد: با تلفن همراه مقتول به 2 نفر از دوستان 
او زنگ زده و آنها را تهديد به قتل كردم و پس از آن خودرويش را 
در شهريار آتش زدم.  در پي اعتراف تكان دهنده متهم، خانواده 
ــايي  ــر جوان كه در فرديس كرج زندگي مي كردند، شناس دخت
شدند و معلوم شد دختر جوان براي رفتن به محل كارش از خانه 

بيرون رفته و هرگز بازنگشته است.
ــد دختر جوان به  ــتجو ها مشخص شد جس  در ادامه جس
عنوان مجهول الهويه كشف شده و در پزشكي قانوني است.

 بنابراين خانواده مقتول، هويت او را تاييد كردند.
ــاس اين گزارش، متهم به قتل با قرار قانوني روانه   براس
زندان شد. تحقيقات تكميلي از او براي مشخص شدن ديگر 

ابعاد پرونده و دستگيري همدستانش ادامه دارد.
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